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 ؛ېاندېښن له سولې وروسته نوې
 

 ؟آیا حکومت سقوط کوي
 
 

په داسې حال کې د امریکا او طالبانو تر منځ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته د پخوا پرتله اوس 
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره  شوې؛ هزیات يمند هیله

په تازه  رسیګا م ونه کړي. ددوا يښای له سولې وروسته به افغان حکومت له نړیوالو مرستو پرته ېوای رسیګا یا
زره وسله وال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه  ۶۰ اشااوخو ورکړل شوی چې که یخبردار خپور شوي راپور کې

نه شي، د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډېر د سولې لېوال نه  ممدغ کې
  .بیا یا جګړې یا لوټ تاالن ته مخه کړي يښای ه لري،دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تم

راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا  رسیګا د د افغان امنیتي ځواکونو معاشاتو ته هم اشاره کړې، وسوپک جان
زره کسیز افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ور ونه رسېږي،  ۳۰۰ يښای وروسته

   .يغانستان ثبات له یو جدي ګواښ سره مخامخ کړد اف
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته  دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني

او  وجلغوزی ولسمشر چې د .ي، پیسې خپله پیدا کوي او له هېواد څخه یې د چا وتل تاوان نه پېښويویل په اشارې
په پرمهال یې خبرې کولې؛ په ډاډ سره وویل چې له هېواد څخه یې د چا په  ېپرانست د وفابریک اوسپنې ویلي کېدو
ً  چل یې زده دی. وپیداکول او د پیسو يورپېښږ وتلو سره تاوان نه د ولسمشر غني اشاره هم له سولې وروسته له  غالبا

  .افغانستانه د بهرنیانو وتلو ته وه
چې له سولې وروسته به افغان  ېوای د ولسمشر غني خبرو ته په غبرګون کې رسیګا اوس اساسي پوښتنه دا ده چې آیا
افغان حکومت سقوط  دوام ونه کړي، او که رښتیا هم له سولې وروسته به يښای حکومت له نړیوالو مرستو پرته

  ؟وکړي

 

  ؟آیا رښتیا هم له سولې وروسته حکومت سقوط کوي
 

کولو او  ممدغ طالبانو ۶۰۰۰۰په وروستي راپور کې له سولې وروسته په افغان ټولنه کې د څه باندې  رسیګا دا چې
له مرستې پرته به افغان کړې چې ممکن د بهرنیانو  ېی د افغان امنیتي ځواکونو معاشونو ته اشاره کړې؛ او وړاندوینه

اندېښنه او  رسیګا اندېښنه نه ده. څو دلیلونه شته چې د ېبوږنوونک حکومت پایښت ونه کړي؛ یوه بېځایه او ډېره زړه
  .وړاندوینه بېځایه ثابتوي

ته  ېپانګون هم په افغانستان کې لپانګوا له سولې وروسته په ټول هیواد کې ارامي راځي او کورني او بهرني ؛لومړی
  .خلکو ته د کار زمینه برابره شي هبیکار زړه ښه کوي چې ورسره به په زرګونو

روانه  لاوسمها افغانۍ زیان کوي، یعنې ولکون اوس هره ورځ د جنګ په ډګر کې افغان امنیتي ځواکونه په ؛دویم
چې  يدریږ نو دا جګړه به يکیږ سوله يچیر . خو کهيتمامیږ افغانۍ ورځني تاوان ولکون جګړه افغان حکومت ته په

کې استفاده  زتجهی او لتموی ورسره به موجوده مصارف هم ختم شي او له دغو پیسو به د افغان امنیتي ځواکونو په
  .وشي
هم بنده او کانونه  هکیندن قانوني رغی او بیا به د کانونو يکیږ ښه امالً ک که سوله وشي نو امنیتي وضعیت ؛مدرېی

په  کامالً  سره کولی شي ېکیندن . چې حکومت د دغو کانونو په قانونييراش مت تر کنټرول الندېحکو د کامالً  به
  .او معاشاتو د ورکړې تر څنګ به نور ولس ته هم د کار زمینه برابره شي لتموی ځان بسیا او د امنیتي ځواکونو د
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  ؟هدف څه دی رسیګا د
 

وروستی راپور د افغان  رسیګا شي. یو دا چې ممکن د یکیدل تبرداش د وروستي راپور څخه دوه ډول رسیګا د
او  يورپېښږ و؛ له هېواد څخه یې د چا په وتلو سره تاوان نه يویل ولسمشر غني د هغه خبرو په غبرګون کې وي چې

هدف پر افغان ولسمشر د امریکا د فشار یوه هڅه وي چې غواړي  رسیګا چل یې زده دی. ممکن د وپیداکول د پیسو
  .اړ کړي ېی خبرو د پرېکړو منلو تهد قطر 

ورکړي وي چې له سولې وروسته باید افغانستان سره د  یخبردار ته وجوړونک يپالیس د امریکا رسیګا دویم دا چې
شورویانو په شان اشتباه تکرار نه کړي. ځکه د ډاکټر نجیب هللا د حکومت پر مهال هم چې کله شورویان له 

نو افغانستان یواځې پاتې شو چې پاکستان له فرصت په استفادې په افغانستان کې کورنیو جنګونو ته  لووت افغانستان
ته په یاد راوړي چې دلته د شورویانو  وجوړونک يپالیس ممکن په دې خبر سره د امریکا رسیګا رابره کړه.زمینه ب

وړاندیز  ېی ته وجوړونک يپالیس چې د امریکا يمعلومیږ په وروستي راپور کې رسیګا اشتباه تکرار نه کړي. ځکه
  .د چمتو اوسيته بای وشرایط کړی چې په افغانستان کې له سولې وروسته حاالتو او
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